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Allerbeste lezer,

Na negen maanden zijn we gearriveerd bij de laatste HInT van 
dit academisch jaar. De oplettende lezer is wellicht al opge-
vallen dat we met een jaarthema gewerkt hebben. Voor zij die 
het nog niet opgemerkt hadden, zal ik het geheugen opfris-
sen: de thema’s waren ‘ondergronds’, ‘boven water’ en ‘in de 
lucht’. En nu dus ‘door het vuur’. Gaat er een lampje branden? 
Precies, de vier elementen! Terugblikkend op mijn voorgande 
hoofdredactionelen, kwam ik erachter dat ik elk thema op 
een of andere wijze met de coronacrisis in verbinding bracht. 
Oktober werd gekenmerkt door onderhuidse angsten voor 
een tweede golf. In december probeerden we allemaal ons 
hoofd boven water te houden, toen de samenleving weer op 
slot ging. In maart leek de boel weer te kalmeren, maar nog 
steeds hing corona overal in de lucht. ‘Door het vuur’ past wel 
mooi in dit rijtje, als afsluiting van een academisch jaar dat 
vrijwel volledig overstemd werd door een pandemie. Voor 
niemand zat dit jaar mee, ieder heeft zijn eigen tegenslagen 
gehad. Eenzaamheid, angst en futloosheid heersten alom. 
Kortom: we zijn allemaal een beetje door het vuur gegaan dit 
jaar. Maar nu is er licht aan het eind van de tunnel. Met een 
beetje geluk zal mijn opvolger de thema’s niet meer hoeven 
relateren aan de pandemie, en andere, creatieve, covid-loze 
invullingen vinden voor het hoofdredactioneel.
 Over creatieve invullingen gesproken! Ook in dit 
laatste nummer heeft de redactie weer op fantasierijke wijze 
vormgegeven aan het thema. Zo schreef Jon een brandbrief 
aan Herostratos, en stelde Stijn een top 5 vulkaanuitbarstin-
gen op. Jochem heeft een vurig gedicht geschreven, en als klap 
op de vuurpijl leert Veronique ons meer over vrouwen in het 
verzet! Genoeg interessants te ontdekken in deze mei-editie, 
dus. Daar steek ik mijn hand voor in het vuur.

Heel veel leesplezier en hartelijke groetjes,
Ellen Theuws
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Vulkaanuitbarstingen zijn wellicht niet het 
soort natuurramp waar men zich hier in Ne-
derland het vaakst zorgen over hoeft te maken. 
Toch hebben deze dodelijke spektakels van 
moeder natuur hun sporen nagelaten geduren-
de de geschiedenis van de mensheid. Hier vijf 
beroemde en minder beroemde uitbarstingen 
om te bewonderen en van te gruwelen.

VIJF – Eyjafjallajökull (2010)
De meest recente van deze lijst en daarom een die 
misschien nog vele lezers vers in het geheugen zal 
zitten. In 2010 ontplofte een vulkaan onder de IJs-
landse Eyjafjallajökull-gletsjer (10 punten als je die 
naam in een keer goed kan uitspreken). Hoewel het 
voor een vulkaan een relatief zwakke ontploffing 
was, wierp deze wel een enorme hoeveelheid as, 
stof en rook in de lucht. De aswolk was wel 9 kilo-
meter hoog en men schat dat er zo’n 250.000.000 
kubieke meter vulkanisch materiaal de lucht in is 
geworpen. Zoveel, dat een groot deel van het lucht-
ruim in het noordelijk halfrond ermee gevuld werd 
en het Europese vliegverkeer bijna volledig stilleg-
de. Hoewel meestal aswolken niet zover wegwaaien 
van het punt van oorsprong, kwam de as van Eyjaf-
jallajökull in de polaire straalstroom die om de 
noordpool heen draait. Deze verspreidde de as met 
grote snelheid over een zeer groot gebied.

VIER – Vesuvius (79 n. Chr.)
Een lijst met beroemde vulkaanuitbarstingen mag 
natuurlijk deze prima donna niet missen. Hoofdza-
kelijk bekend vanwege de steden Pompeï en Hercu-
laneum die door deze uitbarsting letterlijk volledig 
in de as zijn gelegd en daardoor tot vandaag uitste-
kend bewaard zijn gebleven, inclusief graffiti op de 
muren van de toiletten. Wat minder vaak vermeld 
wordt is dat dit nog steeds een van de dodelijkste 
vulkaanuitbarstingen in de geschiedenis is. De vul-
kaan lag in een van dichtstbevolkte gebieden van 

het vroege Romeinse Keizerrijk en men schat dat 
er tussen de 1500 en 3500 mensen zijn overleden. 
Sommige van hen raakte bedolven onder de as, en 
lieten mensvormige holtes achter nadat hun licha-
men bedierven. Deze holtes heeft men later met 
gips gevuld alvorens de as weg te graven waardoor 
we een luguber inzicht krijgen in de laatste momen-
ten van deze mensen. 

DRIE – Mount Saint Helens (1980)
De ontploffing in 1980 van Mount Saint Helens is 
de grootste in de gedocumenteerde geschiedenis 
van Noord-Amerika. Liggende in het dunbevolkte 
en  dicht beboste Washington in het noordwesten 
van de Verenigde Staten, deze ontploffing heeft 
desondanks miljarden dollars aan schade aange-
richt en 57 mensen vonden de dood. De hoeveel-
heid gevelde bomen is zo groot dat het nabij gele-
gen Spirit Lake tot op de dag van vandaag vol ligt 
met drijvende stronken uit 1980. Echter het meest 
spectaculaire aan deze uitbarsting is  ongetwijfeld 
het uitstekende beeldmateriaal dat ervan is vastge-
legd. Op de beelden zien we een idyllisch beeld van 
een sneeuwbetopte berg omgeven door dennenbo-
men. Maar plots vindt er op de flank van de berg 

Door Stijn Selten

een aardverschuiving plaats zo groot, dat de halve 
berg weg lijkt te glijden. Kort daarna blaast de top 
van de berg op in een gigantische wolk van as, stof 
en rook. (Youtube: Mount St. Helens Disintegrates in 
Enormous Landslide)

TWEE – Minoïsche Uitbarsting (ca. 1600 v. Chr.)
In de Griekse eilandengroep, de Cycladen vind je 
een kleine archipel genaamd Thera, ookwel be-
kend als Santorini, dat tegenwoordig onder ande-
re bekend staat om haar traditioneel witgekalkte 
Griekse huizen met blauwe daken. Meer dan drie-
en-een-half duizend jaar geleden was Thera echter 
nog geen archipel, maar slechts een enkel eiland dat 
onder andere de bloeiende bronstijd stad Akrotiri 
huisvestte, dat vaak onderdeel wordt gezien van de 
Minoïsche cultuur uit de vroege Griekse oudheid. 
Totdat een van de grootste vulkaanuitbarstingen uit 
de geschiedenis van de mensheid het eiland deed 
ontploffen en in de cirkelvormige archipel veran-
derde die het vandaag de dag nog steeds is. Akro-
tiri werd volledig onder de as bedolven. De schade 

bleef echter niet beperkte tot Thera aangezien de 
uitbarsting vloedgolven creëerde tot wel 150 meter 
hoog, die onder andere de noordkust van Kreta be-
reikte en daar vele Minoïsche steden in puin legde. 
Vandaar dat deze uitbarsting ook bekend staat als 
de Minoïsche uitbarsting. Hoewel het waarschijn-
lijk nooit bewezen of ontkracht kan worden, zijn er 
geleerden die stellen dat deze gebeurtenis de oor-
sprong zou kunnen zijn van Plato’s Atlantis.

EEN – Tambora (1815)
De uitbarsting van de Tambora vulkaan in 1815 is 
niet een van de bekendste uitbarstingen, althans in 
Nederland. En dat is eigenlijk best vreemd aange-
zien deze uitbarsting in het toenmalige Nederlands-
Indië de grootste is in de gedocumenteerde geschie-
denis van de mensheid. De vulkaan, die 4300 meter 
hoog was voor de uitbarsting en daarmee een van 
de hoogste pieken van de Indonesische archipel, is 
vandaag slechts een “luttele” 2850 meter hoog. De 
krater die nog steeds op de top van de vulkaan te 
vinden is, heeft een diameter van bijna 8 kilometer. 
De inheemse bevolking (+10.000 mensen) werd 
volledig weggevaagd door uitbarsting, en de pyro-
clastische golven, tsunami’s, asregens en daarop-
volgende hongersnoden en ziekten, hebben tot een 
dodental in de directe omgeving geleidt van naar 
schatting ruim 100.000 mensen. Maar de impact 
van Tambora reikte verder dan Indië. Door de hoe-
veelheid vulkanisch materiaal dat de atmosfeer in-
geworpen werd, werden grote delen van de wereld 
vele malen kouder. In Europa, dat net begon met 
herstellen van de Napoleontische Oorlogen, stond 
1816 bekend als ‘het jaar zonder zomer’, omdat in 
juni, juli en augustus van dat jaar de temperatuur 
meermaals onder het vriespunt zakte. Vele oogsten 
raakte verloren, niet alleen in Europa maar ook in 
Noord-Amerika en China. Dit maakt het bijna on-
mogelijk het daadwerkelijke dodental van Tambora 
in te schatten.

Top-5
Historische vulkaanuitbarstingen

Gipsen afgietsels van de lichamen
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De verveling van het afgelopen jaar heeft zich 
op verscheidene manieren bij mij geuit. Zo is 
Netflix mijn grote vriend geworden en heb ik 
de vreemde maar gezonde handeling van wan-
delen geïmplementeerd in mijn dagelijks leven. 
Klokslag vijf uur in de middag, als de perikelen 
van mijn scriptie en keuzevakken erop zitten, 
loop ik steevast naar de dichtstbijzijnde super-
markt voor wat comfort food en een biertje op 
zijn tijd. Elke dag kom ik wel iets interessants 
tegen gedurende deze vitale queeste. Zo ver-
schijnt menig interessant persoon op mijn pad 
en word ik elke dag geconfronteerd met mijn 
eigen mortaliteit door middel van een vervallen 
begraafplaats. Ongeveer halverwege mijn da-
gelijkse epos loop ik door het Truus Mastpark 
heen. Mijn brein is meestal op dat moment zo 
gaar van de dag dat ik er niet bij nadenk, maar 
onlangs bleken er toch genoeg hersencellen over 
te zijn om mezelf te verwonderen over de naam 
van het park. Een park is een betekenisdrager, 
het wordt immers niet zomaar vernoemd naar 
een willekeurig persoon. Op het naambordje 
staat tevens vermeld dat Truus oorlogsslachtof-
fer is en helaas het leven liet toen zij vijftien jaar 
oud was. Na een kort vervolgonderzoekje via de 
mentale kruk van de geschiedenisstudent, Wi-
kipedia, bleek Truus Mast een vrouw te zijn die 
vanwege oorlogsgeweld om het leven is geko-
men in 1944, een specifiek zwarte periode voor 
de stad Nijmegen vanwege het bombardement 
van Nijmegen. Hoewel zij acht maanden na dit 
bombardement kwam te overlijden, zorgde 
deze link met het jaar 1944 en Nijmegen ervoor 
dat ik dieper op de gebeurtenissen rondom de 
zwartste dag van Nederland dook: 22 februari 
1944.
  Het is januari 1944. Na vijf jaar wereldwij-
de oorlog lijken de asmogendheden, de naar mijn 
mening oubollig klinkende vertaling van the Axis, 

aan de verliezende hand. Noord-Afrika was al sinds 
mei 1943 in handen van de geallieerden, waarop 
Zuid-Italië al snel volgde met de invasie van Sicilië 
in september 1943 en de verovering van het vaste-
land van Italië tot aan de poorten van Rome tegen 
het einde van 1943. Het Oostfront was ook gete-
kend door dezelfde terugtrekkende werking van de 
Duitse strijdkrachten, hoewel dit op een veel gro-
tere schaal was. Voor Noordwest-Europa zou pas in 
juni 1944 verlossing komen met de bestorming van 
de stranden van Normandië. Noordwest-Europa 
kende echter ook de gruwelen van de latere fases 
van de oorlog in de vorm van bombardementen, 
uitgevoerd door zowel Groot-Brittannië en de Ver-
enigde Staten. Hoewel deze voornamelijk gericht 
waren op de grotere Duitse steden en fabrieken, 
ondervond het bezette gebied ook de pijnlijke ge-
volgen van totale oorlog. Nederland bleef tot 1943 
relatief veilig voor geallieerde bombardementen, 
maar daar zou in 1944 verandering in komen. Gro-
tendeels onbekend voor de bezette bevolking zelf, 
zou vanaf februari 1944 een intensieve campagne 
van bombardementen op infrastructuur en fabrie-
ken worden gevoerd, ter voorbereiding en bevorde-
ring van de uiteindelijke invasie in juli 1944. 
 Een van deze bombardementen zou uitein-
delijk plaatsvinden op 22 februari 1944, hoewel het 
beoogde doel niet het uiteindelijke resultaat zou 
zijn. Om 9:20 uur in de ochtend stegen 177 Ame-
rikaanse bommenwerpers op, begeleid door tien-
tallen gevechtsvliegtuigen vanuit Engeland, met 
als doelwit de Duitse stad Gotha. Vooral de Gothaer 
Waggonfabrik, waar Duitse gevechtsvliegtuigen 
werden geproduceerd, was een van doelen van deze 
missie. Dit betekende echter voor de Amerikaanse 
vliegeniers dat zij vier uur over Duits grondgebied 
moesten vliegen, iets wat vanwege luchtafweerge-
schut en de toen nog relatief intacte Luftwaffe zeer 
riskant was. Als Gotha niet bereikt kon worden, zou 
de Duitse stad Eschwege het volgende doelwit zijn. 

Door Dion Merkelbag

Het bombardement van Nijmegen
Hoe een wandeling door het park leidde tot stilstaan bij het verleden

Wanneer dit niet mogelijk bleek te zijn, moch-
ten de Amerikaanse vliegeniers zelf “gelegen-
heidsdoelwitten” uitzoeken op de terugweg. 
Veel omtrent deze missie bleek uiteindelijk 
fout te gaan, met desastreuze gevolgen voor 
Nijmegen. 
 Op hun weg naar Gotha waren de 
bommenwerpers al rond 12:14 uur over Nij-
megen gevlogen, waarop seinwachter Van Os 
het luchtalarm af liet gaan. Bij een bombar-
dement waren de schuilkelders vaak relatief 
het veiligst en veel burgers kozen er dus voor 
om te schuilen. Toen de missie naar Gotha 
werd afgeblazen vanwege de bewolking rond 
13:10 uur, kozen de verschillende eskaders 
van de 177 bommenwerpers voor “gelegen-
heidsdoelen” op de terugweg, waarvan Nij-
megen er een was. Seinwachter Van Os had 
echter om 13:16 uur het sein gegeven dat de 
kust veilig was, waarop de Nijmegenaren uit 
de schuilkelders kwamen. Toen enkele mi-
nuten later door de 14 bommenwerpers 144 
brisantbommen en 426 splinterbommen op 
het treinstation werden geworpen, miste een 
deel hun doel en belandde in het centrum van 
Nijmegen. Rond de 800 burgers, zich veilig 
wanend vanwege het stoppen van het lucht-
alarm, zouden uiteindelijk komen te over-
lijden door de explosies en daaropvolgende 
branden.
 De gevolgen van deze ramp voor de 
relatie met de geallieerden bleken uiteinde-
lijk mee te vallen. Hoewel koningin Wilhel-
mina destijds een schriftelijke verklaring 
vroeg, werden de bevrijdende Amerikaanse 
troepen acht maanden later als helden ont-
vangen door de bevolking. De latere behan-
deling van het bombardement door zowel 
de Amerikanen als de Nederlandse regering 
als vergissingsbombardement zorgde ech-

ter voor grote frustratie onder de Nijmeegse 
bevolking. Joost Roosendaal van de Radboud 
Universiteit onderzocht het bombarde-
ment en de verwerking ervan. Zo betoogde 
Roosendaal in zijn werk Nijmegen ’44, dat 
uitkwam in 2009, dat het helemaal niet om 
een vergissing ging, maar juist om een “ge-
legenheidsbombardement” waarbij bewust 
voor Nijmegen werd gekozen. Vanwege het 
nalatig zijn van de Amerikanen met het goed 
identificeren van welke stad zij zouden bom-
barderen, acht Roosendaal het als geen ver-
gissing. Het grote aantal doden kwam verder 
volgens hem door een rampzalige samenloop 
van gebeurtenissen. Zo was de telefoniste 
die de hulpverlening normaliter zou aanstu-
ren omgekomen tijdens het bombardement 
en bluswerkzaamheden werden bemoeilijkt 
door de vele verwoeste waterleidingen. Hier-
door kwamen tientallen overlevenden onder 
het puin alsnog om vanwege de vele branden 
in het centrum. 
 Vanwege het feit dat een bevriende 
natie het bombardement had uitgevoerd 
werd er weinig aandacht gegeven aan het her-
denken van de slachtoffers en de gebeurtenis. 
Hier zou gelukkig verandering in komen toen 
in 2000 het monument voor burgerslachtof-
fers van het bombardement ‘de Schommel’ 
werd onthuld. Vóór de coronapandemie trok 
de herdenkingsbijeenkomst op 22 februari 
bij dit monument verder ook elk jaar honder-
den mensen. Het moge duidelijk zijn dat het 
belang van herdenken, zelfs al met zoiets als 
een park dat de naam van een oorlogsslacht-
offer draagt, nog altijd leeft onder de Neder-
landse bevolking. Het zorgt er immers voor 
dat een student zoals ik, dagelijks gefocust op 
zichzelf en de universiteit, even stilstaat en 
weer wat belangrijks leert over het verleden.
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het vuur aan de schenen
het brandt aan de benen

eeuwen geleden ik
was aan het spelen

ik was aan het dansen was
aan het sjansen de tekst op de muur

die ik voor d’r schreef staat er nog steeds
ik was aan het dansen

ik was aan het springen
op de as die nog komen moest

op het gras dat veel zwarter moet
ik was aan het zingen

over goden o 
hephaistos smeed heet dat ijzer laat

ons toch strijden
geef ons dan de kracht van jouw woede 

met je lelijk gezicht 
van olympus ontwricht en nu

brand je een gat in de grond
o hephaistos

o vulcanus zo moet ik het zeggen
vulcanus zo brand ik een offer 

een schaap en een geit vulcanus
ik til het naar boven en nog verder

ik tilde en tilde je zag het me doen
je zag het me dragen nee hephaistos

ik ging niet toen trager 
vulcanus je zag me het dragen

ik wilde wel verder ging toch
naar boven naar spuwend en rokend

gesteente voor jou voor mij naar boven
en haar

ik verdiende het niet ik kom niet te laat
vulcanus ik breng je een schaap

een geit en mijzelf allicht vulcanus
ik smeek heel niet vaak

maar ik smeekte en weende
je hoorde me wel en zag me ook wel

die geit en dat schaap ik wierp het toch
in je

maar toch kreeg ik dat einde
vuur niet te vermijden hephaistos

ik smeekte nog zo laat haar toch
gaan en geef haar de zee

neem haar niet mee geef
haar die kans een boot of een vlot 
een kans die ze niet hoeft te delen

ik heb zo staan smeken

maar ik kreeg niet mijn zin
ze stierf zij 

die ik bemin
en kreeg een asgraf naast de berg

ze ligt nog tentoon ik zie haar 
zo liggen want ik sta op de wacht

op de berg hephaistos vulcanus
verderf

ik sta op de as de zon zie ik schijnen
de berg is bedaard ik zie de toeristen

de lijken mijn meisje ik kijk 
naar beneden

ik kijk naar boven vulcanus
nam mijn offers hephaistos 

spuwde
terug

het vuur aan de schenen
het brandt aan de benen

eeuwen geleden ik
was aan het spelen

ik was aan het dansen was
aan het sjansen de tekst op de muur

die ik voor d’r schreef 
staat er nog steeds

Door Jochem Kruit

Poëzie
pompeii

Voor deze editie was het mijn taak om een co-
lumn te schrijven. Een column over vuur, of een 
vurige column waar menig lezer vuurrood van 
zou worden. Ik kan eigenlijk alle kanten nog op, 
want dit is pas de derde zin. Dus ik denk dat ik 
dat dan maar ga doen, net als een kampvuur 
waarvan de vlammen een weg zoeken door de 
donkere nacht. Of naar het (vega)vlees of de 
marshmallows als het om een barbecue gaat. 
Maar voor het volbrengen van mijn column zal 
ik eerst het vuur onder de as moeten zoeken en 
de kastanjes uit het vuur moeten halen. 
 Vuur is puur natuur en bestaat daarmee al 
veel langer dan bijna alles wat wij kennen. Het kan 
gemaakt worden of ontstaat uit zichzelf. Het heeft 
net als de zee zowel iets bijzonder fascinerends als 
iets uitermate gevaarlijks. De zee is leuk om in te 
zwemmen, totdat je plots een haai tegenkomt en de 
zee is ongevaarlijk zolang het water maar aan de 
goede kant van de dijken blijft. Zo is vuur leuk om 
naar te kijken als het slechts een stapel hout op een 
kampvuur betreft en niet jouw huis dat wordt ver-
zwolgen in de rook en vlammen die het vuur met 
zich mee brengt. Wel heeft vuur meer voordelen 
dan de fascinatie die het aanschouwen ervan te-
weeg brengt. Het geeft ook warmte af, warmte waar 
naar gesnakt kan worden in koude tijden. Vuur is 
dus eigenlijk als water en vuur. Dat maakt olie op 
het vuur gooien ook zo gevaarlijk, je wil wel de 
betovering van het zien van de vlammen, maar niet 
de ervaring van het belanden in een steekvlam. 
 Zo is eigenlijk alles wat er om ons heen ge-
beurt te vergelijken met vuur. Vriendschappen en 
liefde – het is natuurlijk niet voor niets dat zoveel 
gezegden over liefde het woord vuur bevatten – en 
ook het virus waar wij helaas nog steeds mee te ma-
ken hebben. Voor het uitbreken ervan waren velen 
onder ons in vuur verguld. Dat werd door de maat-
regelen echter snel uitgeblust. Er moesten nieuwe 
wegen gevonden worden. Gelukkig is vuur daar erg 
goed in, want het gaat, zoals al benoemd, gemakke-
lijk alle kanten op. Vlammen slaan snel over. Boven-
dien blust vuil water ook vuur en is vuur aan wal 
nog geen baken. 

 Want waar het leven even helemaal stil 
leek te komen staan, bleek dat er nog verschillende 
ijzers in het vuur lagen. Nu ruim een jaar later is 
bijna iedereen gewend aan het nieuwe kampvuur 
dat ons studentenleven is geworden en hopen wij 
allen spoedig als een feniks uit de as te herrijzen. 
Het leven dat wij gewend waren voelt nu als een 
vuur waar niet veel van over is dan nog maar een 
beangstigend klein vonkje. Een film leerde mij dat 
er maar een ding is dat sterker is dan angst: hoop. 
En zo lang er een vonkje hoop blijft aanwakkeren, 
blijft ook de mogelijkheid dat dit vroeg of laat zal 
overslaan, waardoor er weer een vuur zal ontstaan. 
Waar het ene vuur gedoofd wordt, is maar een klein 
vonkje nodig dat overblijft om ervoor te zorgen dat 
er een nieuw vuur ontstaat. Wellicht niet iets om te 
vuur en te zwaard voor te gaan, want wie té dicht bij 
het vuur zit, verbrandt zijn knoesels. 
 Ik koester een vurig verlangen dat de lezer 
die begonnen is aan het lezen van dit kampvuur het 
tot hier heeft mogen brengen, vooraleer afgehaakt 
(of afgebrand) te zijn. Ik hoop dat er enigszins een 
touw aan vast te knopen was en dat er mogelijk 
zelfs een soort van achterliggende boodschap uit 
dit vuur te redden was. Misschien dat deze column 
zich als een lopend vuurtje zal gaan verspreiden of 
dat ik het maar beter met het badwater kan weg-
gooien. De tijd zal leren hoe snel dit vuur uitgeblust 
zal zijn. Maar het is beter door het vuur te vliegen 
dan erdoor te kruipen, want wie zich tussen vuur en 
stro zet, brandt geerne. Inmiddels ben ik al verder 
dan drie zinnen, maar de tang ligt nog in het vuur en 
de klap op de vuurpijl moet nog komen. 
 Mijn kampvuurtje is in deze pagina zoals 
voorspeld alle kanten opgegaan, maar wie vuur wil 
moet ook de rook verdragen en daarom besluit ik 
nu dit vuurtje nog heel even aan te blazen omdat 
het blussen van een vuur vaak moeilijker is dan het 
stoken. Zo ook deze. Vuur kan veel mooie dingen 
veroorzaken, maar ook veel verwoesten als er niet 
goed mee omgegaan wordt. Daarom wil ik dit vuur 
besluiten met een advies aan ieder die dit leest: 
loop niet te snel het vuur uit je sloffen, want wie het 
dichtst bij het vuur zit, die warmt zich het best.

Door Nicolette Oosterom

Column
In vuur en vlam
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Sinds het sluiten van de horecagelegenheden, 
detailhandel, en universiteiten blijken bijbaan-
tjes enigszins een schaarste. Tijdens de coron-
acrisis verloren veel studenten dan ook onver-
mijdelijk hun geliefde baantje. Ondanks dit 
afschuwelijke lot zijn er aan de andere kant ook 
de lucky few: degenen die tijdens de lockdown 
juist een baantje wisten te strikken. Zo ook Gaby 
Craninckx, derdejaars Geschiedenisstudent. 
Sinds november werkt ze als student-assistent 
aan het onderzoeksproject van Adriejan van 
Veen, docent Politieke geschiedenis. In haar 
studentenkamer in Vossenveld vertelt Gaby 
over haar ‘ontspannende’ baantje als student-
assistent. 

Je werkt sinds afgelopen november als student-assis-
tent. Hoe kom je aan dit baantje? 
‘Ik kreeg het nog nét niet in mijn schoot geworpen. 
Ik was wel al een tijdje op zoek naar een baantje, 
maar ik ben niet echt een horecapersoon of een 
mensenmens, dus daar ging m’n voorkeur niet naar 
uit. De website van de campusdetachering hield ik 
al vaak in de gaten toen een vriendin, die al student-
assistent voor de afdeling Politieke geschiedenis is, 
ter oren kwam dat ze nog een student-assistent 
zochten voor een specifiek onderzoeksproject. Ze 
vroeg of ik hierin geïnteresseerd was en ik zei: “Ja, 
eigenlijk absoluut wel!” Toen heeft ze mijn naam 
aangedragen en een paar weken later kreeg ik sa-
men met een paar anderen van Adriejan een direct 
mailtje of we geïnteresseerd waren in een student-
assistentschap voor zijn onderzoeksproject.’ 

Waar gaat het onderzoeksproject precies over? 
‘Het project gaat over Nederlandse politiek in de 
negentiende eeuw. Qua geografie ligt het een beetje 
buiten mijn persoonlijke interessegebied van Ame-
rikaanse geschiedenis en politiek, maar de thema-

tiek sluit er wel bij aan. Het onderzoek gaat over 
politieke betrokkenheid en waarom Nederlanders 
dat in de negentiende eeuw over het algemeen 
minder waren. De eeuw daarvoor was een periode 
van revolutie, de Bataafse Opstand en ‘Nederlandse 
trots’ en in de negentiende eeuw werd Nederland 
opeens een stuk minder politiek betrokken. Dat 
vind ik een interessant onderwerp, want binnen 
de Amerikaanse politiek is dat natuurlijk ook groot 
onderdeel, omdat ‘maar’ 60-70% van de bevolking 
gebruik maakt van hun stemrecht.’

Wat zijn je taken binnen dit onderzoek? 
‘Ik help voornamelijk met dataverzameling. Ik heb 
een lange lijst met namen en een website van een 
archief gekregen en in de meest simpele versie 
verzamel ik archiefgegevens, zoals leeftijd, beroep 
en religie, en zet ze in een groot Excelspreadsheat. 
Tijdens de eerste opdracht heb ik bijvoorbeeld per-
soonsgegevens opgezocht voor de jaren 1811, 1830, 
1840 en 1849. Het bestand bestond uit 1000 rijen. 
Nu werk ik steeds in hetzelfde moederbestand met 
1941 rijen. In het begin hield ik hier nog een log-
boekje met mijn werktempo voor bij. Ik noteerde 
dat ik bijvoorbeeld twee minuten per naam nodig 
had, wat nog prima is als je bedenkt dat er soms ook 
sprake is van verschillende spellingen. Het komt na-
tuurlijk wel eens voor dat iemand tussentijds over-
lijdt en daarna niet meer in het archief te vinden is. 
Of soms hebben vaders en zoons dezelfde naam. 
Tja, dan moet je zo nauwkeurig mogelijk alles bij-
houden en ervoor zorgen dat je wel steeds dezelfde 
persoon te pakken hebt.’

Damn, dus je hebt voor 1000 personen gegevens op-
gezocht? Hoe deel je je werktijd dan in?  
‘Dat is ook echt super fijn aan dit baantje, want ik 
mag helemaal mijn eigen uren indelen. In overleg 
met Adriejan heb ik besloten dat ik gemiddeld tien 

Door Emma Ruiter

Campusbaantjes
Student-assistent

uur per week zal werken, maar ik kan eventu-
eel ook gewoon in het weekend doorwerken 
of vooruitwerken. Dan hoef ik, als ik het druk 
heb doordeweeks, minder te doen. Het is heel 
simpel en eentonig werk, wat natuurlijk als-
nog nauwkeurig gedaan moet worden, maar 
daardoor is het niet erg intensief. Als ik bij-
voorbeeld een dag alleen maar aan m’n scrip-
tie heb gezeten, kan ik het rustig opschuiven 
naar een andere dag.’

Tot wanneer loopt het onderzoeksproject?
‘In eerste instantie was ik aangesteld van 
november tot december. In het begin dacht 
Adriejan ook dat er iets sneller gewerkt zou 
worden. Bij de eerste opdracht van duizend 
namen zei hij: ‘Ik denk dat je hier ongeveer 

een uurtje of acht mee bezig bent.’ Dat ge-
deelte heeft uiteindelijk de hele aanstelling 
opgenomen. Ik ben er ruim 36 uur mee bezig 
geweest. Ik heb toen een mailtje naar hem ge-
stuurd om aan te geven dat ik merk dat ik wel 
langzaam werk. Daar wilde ik wel eerlijk in 
zijn. Het bleek gelukkig snel dat hij, toen hij 
ook met een soortgelijke opdracht bezig was, 
ook erachter was gekomen dat het langer 
duurde. Een leuke misvatting, want achteraf 
was het geen probleem.’

Verder loopt alles ‘gewoon’ op rolletjes?
‘Ja, ik vind het gewoon echt ook heel leuk. In 
dat opzicht ben ik wel met m’n neus in de bo-
ter gevallen met dit baantje. Ik kan zelf m’n 
uren bepalen, het is niet intensief, ik vind het 
vrij ontspannend en ik ben oprecht geïnte-
resseerd in het onderzoek!’

Het klinkt echt als een droombaantje! Denk je 
dat iedere student geschikt is voor een baantje 
als student-assistent? 
‘Dat ligt heel erg aan het soort student-as-
sistentschap omdat daar onderling ook veel 
verschillen tussen zitten. Wat ik bijvoorbeeld 
nu doe, is niet erg moeilijk. Je moet gegevens 
kunnen opzoeken in een website dat nog nét 
geen Google is en de archiefwebsite is ook 
overzichtelijk. Maar als student-assistent 
moet je wel secuur en gestructureerd te werk 
gaan. Je moet er niet vanuit gaan, als je een 
naam hebt opgezocht en je krijgt geen hits, 
dat die persoon niet in het systeem staat. Je 
moet verschillende spellingen proberen en 
alles zo nauwkeurig nodig bijhouden.’
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O godin van de huiselijke haard, veertiende Olympiër uit het Griekse Pantheon, 
oudste dochter van Kronos en Rhea, tot u bid ik, vrouwe, gehoor mij en luister. 
Wij allen zijn u zeer dankbaar voor deze periode van bezinning, die u aan ons 
geschonken heeft. Door het coronavirus zitten wij nu al meer dan een jaar thuis 
en moeten wij ons daar ook naar schikken. Het was u, godin van de huiselijke 
haard, die ons daar doorheen heeft gesleept door ons te doen herinneren aan de 
genegenheid van een familie en hoeveel je in een pandemie wel niet je vrienden 
mist. Uw macht heeft ervoor gezorgd dat families dichter tot elkaar zijn geko-
men en hebben geleerd hoe afhankelijk men van elkaar is. Wij willen u bedan-
ken voor dit mooie cadeau, namelijk de pandemie, waardoor onze familiebanden 
alsmaar hechter zijn geworden. 
 Ook, almachtige godin, wil ik u bedanken omdat u ons heeft laten in-
zien hoe belangrijk een vaste thuisbasis daadwerkelijk is. In de klassieke oud-
heid werd u al vereerd, omdat u stond voor de thuiskomst en het hartelijke ont-
haal van een vrouw dat iedere soldaat hoopte mee te maken.  En nu wordt u weer 
vereerd, omdat u ons laat inzien dat het hebben van een steunpunt een van de 
belangrijkste dingen is in deze snel veranderende wereld. Een punt van rust, dat 
is waar u altijd voor zal staan. 
 Maar toch, ik wil u waarschuwen dat uw macht niet moet verslappen. We 
zijn nog niet aan het einde; we moeten nog even volhouden. Als ik nu naar het 
nieuws kijk, zie ik alleen maar berichten over de “vraag om heropening” en “het 
gevoel van gemis”. Mensen, besef dat we iets veel mooiers terugkrijgen voor dit 
gemis: een hechte familierelatie en een vaste thuisbasis. De coronapandemie is 
nog niet voorbij, vrouwe, en ik vraag u om ons opnieuw in te laten zien hoe fijn 
het thuis eigenlijk is en hoe belangrijk uw macht eigenlijk is. Laat ons weer 
thuis blijven voor de zorg, laat ons weer thuiswerken voor de R, laat ons weer ge-
nieten van het huis en neem het verlangen om eropuit te trekken weer weg. Alleen 
u, vrouwe, kan ons helpen om deze coronapandemie te overwinnen en te overleven. 
Alleen u, vrouwe, kan ons laten inzien dat de huiselijke haard een plek is om 
naar te verlangen. 
 Laat ons dit inzien en gebruik uw macht om de kwade invloed van die 
wappie, Dionysos, tegen te gaan. Dionysos mag dan wel god van de wijn en het 
feest zijn, handig tijdens een pandemie is hij niet. Beter laten we afstand houden 
en blijven we thuis, zoals u wenst. Daarom vraag ik u nog eenmaal, almachtige 
godin van de huiselijke haard: zorg ervoor dat wij thuis blijven en ons lot hier 
accepteren. Als wij dat allemaal doen dan kunnen we vanzelf weer terug naar 
het oude normaal. Hoewel ik hoop dat in dat oude normaal uw positie een stuk 
belangrijker en geliefder zal zijn geworden. 

Groet Kevin Stegeman

Lieve… Hestia 
Nederlandse verzetshelden zijn een onderwerp 
dat voor vele Nederlanders tot de verbeelding 
spreekt. De geschiedschrijving van het Neder-
landse verzet is vaak gekleurd door moralisme 
en Romantiek, het vormt het beeld van strijd-
vaardige en moedige individuen die door het 
vuur gingen voor de vrijheid en veiligheid van 
anderen. Onder deze groep van verzetshelden 
bevinden zich meerdere vrouwen, waaronder 
Helena Theodora Rietberg, die tijdens het ver-
zet bekend stond als Tante Riek. 
 Allereerst moeten we stilstaan bij het feit 
dat ons beeld over verzetshelden is gevormd door 
het moralisme en de Romantiek. De vorm van hei-
ligenverering van verzetshelden die nog steeds 
bestaat, doet volgens verschillende bronnen geen 
recht aan de mensen die hun leven gaven of riskeer-
den voor de vrijheid. Zij waren geen onaantastbare 
iconen, maar mensen van vlees en bloed met vrien-
den, familie en verantwoordelijkheden. De meeste 
individuen die ten tijde van de oorlog in het verzet 
zaten zijn dan ook tegen de heroïsering van het ver-
zet. Mijn stuk over Helena Theodora Rietberg is dan 
ook geen poging om haar tot de status van verzets-
held te tillen, maar om over de verschillende kanten 
van het verzet te informeren. 
 Helena groeide op in Winterswijk in een 
gereformeerd middenstandsgezin. In 1921 trouwde 
Helena met Pieter Heijo Kuipers, een graanhande-
laar, waarmee zij tussen 1922 en 1932 vijf kinderen 
kreeg. Ook was Helena een oprichter van de Gere-
formeerde Vrouwenverenigingen in Winterswijk en 
was zij in 1937 hoofdbestuurslid van de landelijke 
Bond. 
 Na de inval van de Duitsers in mei 1940 
waarschuwde Helena voor de gevaren van nazifi-
catie, die volgens haar de christelijke waarden en 
levensovertuiging aantastte. Hierdoor sloten He-

lena en haar man zich aan bij het verzet. Tante Riek 
stopte veel tijd in het vinden van schuiladressen 
voor Joden. Zelf nam het echtpaar ook twee Joodse 
onderduikers in huis. 
            In 1943 werd Helena echter bijna overspan-
nen door haar werk. Ze werd geadviseerd om met 
het verzet te stoppen, maar Helena besloot toch 
door te gaan met het helpen van onderduikers door 
middel van het verzorgen van locaties en finan-
ciering. Mei 1944 werd het koppel gewaarschuwd 
voor een mogelijke arrestatie, die in augustus van 
hetzelfde jaar werkelijkheid zou worden. Het echt-
paar werd vervoerd naar de koepelgevangenis in 
Arnhem. Het koppel had afgesproken dat Helena 
alle schuld op zich zou nemen in de veronderstel-
ling dat een vrouw minder gevaar zou lopen voor 
straf. De Duitsers lieten Pieter al snel vrij, maar He-
lena werd overgebracht naar het huis van bewaring 
vanuit waar zij later in augustus werd verplaatst 
naar het strafkamp Vught. Door het oprukken van 
de geallieerde troepen en de zogenaamde ‘Dolle 
Dinsdag’ werd het kamp in september 1944 ont-
ruimd en werd Helena getransporteerd naar het 
vrouwenkamp Ravensbrück in Brandenburg. Eind 
oktober werd Helena ziek. Ze overleed op 27 of 28 
december 1944, mogelijk als gevolg van tyfus of een 
dubbele longontsteking.
 De oorlog en de herinnering aan de ge-
beurtenissen raakt ons allemaal. Ook nu, 76 jaar 
na de bevrijding, is het belangrijk om de verhalen 
van de slachtoffers, burgers en militairen te blijven 
herhalen zodat zij blijven leven in onze collectieve 
herinnering. Lest we forget.

Door Veronique Lageweg

Vrouwen in het verzet
Helena Theodora Rietberg (1893 – 1944)
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Op het eerste oog hebben ze, op hun naam na, 
niet zoveel gemeen: Zanger Kafke en Franz Kaf-
ka. De één een volkszanger uit Brabant en de 
ander één van de meest invloedrijke, iconische 
auteurs uit de Europese literatuurgeschiedenis. 
Maar – what’s in a name? Uit onderzoek blijkt 
dat mensen met dezelfde namen vaak overeen-
komstige eigenschappen vertonen. Zo bestaat 
er in de sociale wetenschappen het zogeheten 
Dorian Gray effect, naar de roman The Picture of 
Dorian Gray van Oscar Wilde, waarin de knappe 
Dorian alsmaar lelijker wordt, naar aanleiding 
van diens wandaden. De theorie 
luidt dan ook dat een iemands 
naam invloed heeft op hoe die-
gene zich gaat vertonen. Door-
dat namen bepaalde associa-
ties oproepen, wordt de manier 
waarop iemand waargenomen 
wordt door hun omgeving, be-
invloedt door zijn of haar naam. 
Bewust of onbewust zal men 
zich gaan gedragen naar hoe 
hun omgeving hen beschouwt. 
Zo oefent een naam invloed uit 
op iemands eigenschappen en 
uiterlijk. Dit artikel toetst het Dorian Gray effect 
aan de casus van Kafke vs. Kafka. In deze semi-
historische analyse worden drie assen van ver-
schil uitgelicht: artistieke uitingen, uiterlijk en 
levensloop. 
 Allereerst dus overeenkomsten in de wer-
ken van Kafke en Kafka. Beide heren zijn bekend 
vanwege hun werk als tekstschrijvers: de één van 
boeken en korte verhalen, de ander van songtek-
sten. Zijn er overeenkomsten in hun werk? Kafka’s 
werk wordt gekenmerkt door een nachtmerrieach-
tige, onheilspellende sfeer waarin de bureaucratie 
en de onpersoonlijke maatschappij steeds meer in-
vloed op het individu uitoefenen. Zie bijvoorbeeld 
zijn bekende werk Der Prozess¸ waarin de hoofd-
persoon veroordeeld wordt voor een misdaad die 
hij niet gepleegd heeft. In Kafke’s werk komen deze 
motieven, zo blijkt uit een analyse van zijn num-
mers, ook veelvuldig terug. Kijk eens naar het re-

frein van zijn grootste hit Springen: “Kan ik vandaag 
nog wel herinneren wat ik gisteren heb gedaan?”. 
Hierin zingt Kafke over een onheilspellende ge-
daante die zijn gemoedstoestand beïnvloedt, in de 
personificatie van alcohol. Ook de bedrukking van 
bureaucratie en een onpersoonlijke maatschappij 
worden in Kafke’s werk herhaaldelijk bezongen. 
Zijn nummers worden namelijk gekenmerkt door 
escapisme in de vorm van drinken en dansen in de 
kroeg. Denk aan hoe hij zingt over vervreemding in 
Ieder Weekend (sorry ma): “Ik word wakker, man 
waar ben ik gestrand, ik wrijf door mijn ogen ter-

wijl ik land.”. En “Zo verwacht ik 
dat het dalijk gaat maar het is pas 
zo meteen”, uit De Finale. Een zeer 
kafkaëske uitspraak. Daarnaast 
hebben beide bekendheden een 
hele eigen stijl. Het is niet voor 
niets dat er een bijvoeglijk naam-
woord naar Kafka is vernoemd: 
‘kafkaësk’, de absurde sfeer die in 
al zijn werken terugkomt. Kafke 
heeft ook een kenmerkend motief 
in zijn nummers: er wordt gezo-
pen. De kunstuitingen van Kafke 
en Kafka vertonen dus sterke 

overeenkomsten. In 2019 schreef Ton den Boon in 
Trouw dat je Kafka niet hoeft te lezen om te begrij-
pen wat kafkaësk is. Precies hetzelfde geldt voor 
Kafke: je hoeft zijn nummers niet te begrijpen, om 
erop te kunnen dansen en te verlangen naar pils. 
 Het tweede aspect waarop Kafke en Kafka 
vergeleken kunnen worden is hun uiterlijk. Zie voor 
referentie de foto’s in dit artikel. Beide mannen 
hebben donker haar, donkere ogen en een scherpe 
kaaklijn. Beiden dragen vaak een witte blouse op 
foto’s. Hoewel er dus aanleiding is om te denken dat 
er sprake is van uiterlijke overeenkomsten, zal er 
in dit artikel geen definitieve conclusie getrokken 
worden over dit deelonderwerp. Het bronmateri-
aal is daarvoor te schaars. Zo zijn er enkel zwartwit 
foto’s van Kafka, genomen door een professionele 
fotograaf in formele setting. Van Kafke hebben we 
met name informeel videomateriaal, opgenomen 
door carnavalsvierders in kroegen. Naar aanleiding 

Door Ellen Theuws en Imke van Dijk

Kafke vs. Kafka
Een semi-historische analyse

van dit beperkte bronmateriaal zou het de weten-
schappelijkheid van de analyse ondermijnen om 
uitspraak te doen over uiterlijke overeenkomsten. 
Los van de kenmerken over hun uiterlijk, kan ove-
rigens wel gesteld worden dat beiden geen grote 
versierders zijn (geweest). In zijn nummer Medicijn 
doet Kafke zijn beklag over liefdesproblemen, en 
zingt hij: “Ben van mezelf echt geen casanova […] 
Ben geen professor in de liefde, Cupido of Valentijn”. 
Een uitspraak waar Kafka zich in zou hebben kun-
nen vinden. Hij had gedurende zijn hele leven wei-
nig geluk in de liefde en trouwde nooit. Hij was geen 
professor in de liefde – wel in de 
rechten.
 Tot slot een analyse van 
mogelijke overeenkomsten in le-
vensloop. Om te beginnen met 
hun geboortedata. Kafka werd ge-
boren in 1883 en Kafke in 1995. 
Dat is precies 112 jaar later. De 
verbintenis moge duidelijk zijn. 
Laten we vervolgens kijken naar 
overeenkomsten in opleiding. 
Kafka’s moedertaal was Duits. 
Hiernaast sprak hij ook vloeiend 
Tsjechisch. De benoeming van 
Kafka als ‘Tsjechisch’ auteur is echter historisch 
incorrect aangezien de staat Tsjechië niet bestond 
toen hij er woonde. In de periode dat Kafka Tsjecho-
Slowaaks staatsburger was, woonde en werkte hij 
voornamelijk in Oostenrijk en Duitsland. Kafke’s 
moedertaal is Nederlands, maar hij spreekt hier-
naast vloeiend Brabants. Net als Tsjechië, is Brabant 
nog geen soevereine staat, maar het valt niet uit te 
sluiten dat dit in de toekomst zal veranderen. Het 
is daarom tevens incorrect Kafke te bestempelen 
als ‘Brabantse volkszanger’. De overeenkomsten in 
onderwijs gaan echter verder dan talenkennis. Zo 
was Kafka’s joodse onderwijs, aldus Wikipedia, be-
perkt tot zijn bar mitswa op zijn dertiende en vier 
keer per jaar een dienst bijwonen in de synagoge. 
Vergelijkbaar: Kafke’s middelbare schoolonderwijs 
was beperkt tot zijn examenfeest in VMBO-4 en vier 
keer per jaar zijn huiswerk maken voor Nederlands. 
Tot zover hun onderwijs, maar lijkt het verloop 

van hun carrières een beetje op elkaar? Kafka stu-
deerde eigenlijk rechten, schrijven zag hij als een 
‘diepe innerlijke noodzaak’, maar hij verdiende er 
niet z’n brood mee. Kafke is eigenlijk metaalbewer-
ker, zingen en liedjes schrijven doet hij enkel voor 
zijn plezier. Kafka schreef zijn werken ook vooral 
’s nachts, overdag werkte hij. Er wordt wel gezegd 
dat hij zijn fenomenale werk Das Urteil in één nacht 
in een roes geschreven heeft. Ook de meeste van 
Kafke’s nummers zijn nachtelijke creaties onder 
de roes van alcohol. Daarnaast hebben de carrières 
van beide heren nog één belangrijke overeenkomst: 

de rol van hun beste vriend. Kafka 
ontmoette aan het einde van zijn 
eerste studiejaar de latere schrij-
ver Max Brod, die zijn leven lang 
zijn beste vriend zou blijven en 
tevens na Kafka’s dood veel van 
zijn werk zou publiceren. De ma-
nager van Kafke, Jordy de Wit, is 
niet alleen medeverantwoordelijk 
voor Kafke’s succes, maar ook zijn 
beste vriend. De Wit heeft ‘Zanger 
Kafke’ tot leven geroepen door 
voor de grap visitekaartjes te ver-
spreiden met een foto van Kafke. 

Inmiddels vormen Kafke, Jordy en twee andere 
vrienden ‘Team Kafke’. “Van je maten moet je het 
maar hebben”, aldus Kafke in een interview met het 
Brabants Dagblad.
 Kortom: de casus Kafke en Kafka lijkt de 
theorie van het Dorian Gray effect te ondersteunen. 
Natuurlijk kunnen we pas echt een conclusie trek-
ken over een aantal decennia, gezien Kafke nu pas 
aan het begin van zijn carrière staat. Kafka’s werk 
werd pas echt succesvol na diens overlijden. Tij-
dens zijn leven werd hij weinig gewaardeerd, maar 
inmiddels staan zijn werken in boekenkasten over 
de hele wereld. Hij is een icoon van de Duitse lite-
ratuur en door heel Europa zijn straten naar hem 
vernoemd. Kafke’s roem is nog onvergelijkbaar, 
maar wie weet staan we over 100 jaar allemaal te 
springen. Er zal, hoe dan ook, vast ooit een straat in 
Drunen naar hem vernoemd worden.
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Disclaimer: deelnemers aan de prijspuzzel dienen lid te zijn van GSV Excalibur. De redactie van het HInT 
is uitgesloten van deelname. Volledig ingevulde puzzels kunnen tot 22 juni 2021 ingeleverd worden per 
e-mail (hintredactie@gmail.com) of op de GSV-kamer. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. 

Door Anne-Jet Bults

Prijspuzzel
Herken jij deze vurige mythische wezens?

In het kader van het thema ‘door het vuur’ is er weer een prijspuzzel voor de lezers 
in elkaar gezet. Raad aan de hand van onderstaande beschrijvingen welke mythische 
vuurwezens ontrafeld moeten worden. Wie de meesten goed heeft, gaat er met de prijs 
vandoor!

1. Een mythische felgekleurde vogel. Lijkt op een adelaar. Staat symbool voor het eeuwige 
leven. Verbrand aan het einde van zijn leven en ontstaat uit de as opnieuw. De enige in 
zijn soort.

____________________________________________________________________________

2. Een vuurspuwende leeuw met een geitenkop op zijn rug. Tevens heeft dit wezen een 
staart met de kop van een slang. Het is de nazaat van Typhon en Echidna. Zijn broer is 
Cerberus en zijn zus is Hydra.

____________________________________________________________________________

3. Een duivels wezen uit de Arabische wereld. Familie van de Djinn. Het is een meester 
van het vuur en hitte. Kunnen van vorm veranderen. Wordt genoemd in een passage 
over koning Salomo. Beschikt over bovenmenselijke kracht en schoonheid.

____________________________________________________________________________

4. Een vuurreus uit de Noordse mythologie. Woont in een vuurwereld, Muspelheim 
genaamd. Deze reus is tevens de bewaker van die wereld met zijn zwaard Surtalogi. Met 
dit zwaard zet hij later de wereld in brand en is hij vernietiger van al het leven.

____________________________________________________________________________

5. Een enorme slang die vuur spuwt. Moet vaak verslagen worden om een prinses in 
een toren te redden. Heeft schubben en kan vliegen. Christelijke legenden schilderen 
dit wezen af als een duivelsdienaar.

____________________________________________________________________________

6. Gevogelte uit de Japanse mythologie. Wordt omschreven als een kip die geestenvuur 
spuwt. Daarnaast zou het een koud, niet brandend vuur spuwen dat een felle gloed geeft. 
Wordt ook wel de vuurhaan genoemd.

____________________________________________________________________________

7. Een grote zwarte hondachtige met vlammende ogen. Wordt gezien als de brenger 
van onheil en de dood. Als je de kettingen van dit beest hoorde rinkelen wist je dat 
je de dood zou vinden.

____________________________________________________________________________

8. Een belangrijk figuur in de Chinese mythologie. Vuurgod of regelaar van het vuur. 
Zou in dienst staan van Yandi, de vlammenkeizer. Valt onder de Drie Verhevenen. Rijdt 
in afbeeldingen vaak op twee draken.

____________________________________________________________________________

9. Tegenwoordig een hemels wezen uit de bijbel. Wordt ook wel beschreven als een 
vuurengel. Heeft door de geschiedenis heen veel verschillende invullingen gehad. Van 
slangachtige demon tot hoogste rang engel die er is.

____________________________________________________________________________

10. Een reptiel met oranje schubben en vleugels. Erg klein. Wordt ook wel de geest 
van het vuur genoemd. De magie waar zij over zouden beschikken wordt door deze 
wezens gebruikt om vuur te genereren en manipuleren.

____________________________________________________________________________
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De Nijmeegse geschiedenis in vogelvlucht 
Wat er te winnen valt
Door Ellen Theuws

Door Lien Foubert, ingeleid door Jon Hartjes

In de afgelopen drie edities van het HInT hebben respectievelijk de HInT-Redactie, dr. Remco Ensel 
en dr. Sven Meeder geschreven over de volgens hun tien belangrijkste historische personen aller 
tijden. Voor de laatste editie van dit jaar hebben wij dr. Lien Foubert gevraagd om drie personen te 
vervangen door een ander historisch persoon en deze keuze toe te lichten.

    Dr. Lien Fouberts Top Tien

Dr. Lien Fouberts uitleg              
‘De vijand van de geesteswetenschappen’ noemde Sven Meeder dit soort ranglijstjes in het vorige HInT. Wij 
hebben moeite met het maken van rankings omdat we tot in den treure nuanceren. Dat klopt natuurlijk. 
Het is precies de reden waarom je mij nooit een tentamenvraag zult horen stellen die peilt naar ‘de voor-
naamste oorzaken’ van historische gebeurtenissen of processen. Maar een Top Tien helpt ons ook om ‘de 
geschiedenis eens de maat te nemen’. Sterker zelfs, durf ik te stellen, het dwingt ons tot zelfreflectie: Wat 
vinden we (wat vind ik) nu echt belangrijk? Hebben we (heb ik) blinde vlekken waardoor we niet het hele 
spectrum kunnen overzien?
 Omdat ‘wegen’ zowel onze collectieve als mijn persoonlijke ontwikkeling altijd ten goede komt, 
nomineer ik daarom als eerste de anonieme uitvinder (m/v) van de weegschaal uit (vermoedelijk) het 
derde millennium voor Christus. Hij/zij representeert daarmee al die ‘onbelangrijke’ historische persona-
ges wereldwijd die voor kenteringen hebben gezorgd zonder dat zij daar de erkenning voor kregen.
 Mijn ranglijst is zoals elke ranglijst een momentopname. Dit vind ík nú belangrijk. In tijden waarin 
we niet naar het museum kunnen, telkens weer hetzelfde rondje in het bos lopen, is schoonheid mijn anker 
(en met mij dat van velen). Ik heb ongelooflijk veel bewondering voor diegenen die schoonheid weten te 
vangen, voor zij die zelfs van ellende en lelijkheid iets ‘moois’ weten te maken en daardoor de impact van 
het beeld weten te vergroten. Als tweede kies ik daarom voor Dorothea Lange, wier iconische foto Migrant 
Mother uit 1936 al oneindig keer werd herhaald maar niet aan kracht inboet. Zonder context zegt de pein-
zende vrouw je wellicht weinig, maar de diepe groeven in haar gezicht, de anonieme kinderen die haar 
flankeren, en haar schijnbare nerveuze handbeweging maken dat deze vrouw onder je huid kruipt. Als 
laatste voeg ik de Japanse kunstenaar Hokusai toe aan het rijtje. De grote golf verbeeldt op magistrale wijze 
het gevoel van hulpeloosheid dat we nu ervaren. De impact van zijn werk op latere kunstuitingen wereld-
wijd is niet te onderschatten. En toch, we erkennen en waarderen Van Gogh, Klimt en Mucha, de schilders 
die hij heeft beïnvloed; maar Hokusai zelf en zijn grote golf lijken gedoemd om herinnerd te worden als ‘die 
leuke print’ op mokken, paraplu’s en T-shirts…

Odysseus
Charles Darwin

Roodkapje
Jeanne d’Árc

Eva
De uitvinder van de weegschaal 

(m/v)

William Shakespeare
Cleopatra
Karl Marx

Dorothea Lange
Dzjengis Khan

Spartacus
Hokusai

Docenten Top Tien – Deel 4
De allerbelangrijkste historische personages aller tijden!

Dat de eeuwenlange geschiedenis van onze stad aan de Waal tal van mooie verhalen bevat, 
hoef je de gemiddelde HInT-lezer niet te vertellen. Maar om die hele geschiedenis beknopt na 
te vertellen aan geïnteresseerde vrienden, moeders of opa’s op verjaardagen, dat valt nog niet 
mee. Hoe zat dat nou het met die Bataafse Opstand en Claudius – wacht, nee, Julius? En wat is 
er ook alweer precies met de Valkhofburcht gebeurd? De boekenprijs van de maarteditie biedt 
een mooi handvat wanneer dergelijke vergeetachtigheid zich voordoet! Paul van der Heijden 
beschrijft in ‘20 Eeuwen Nijmegen’ op heldere en toegankelijke wijze de geschiedenis van de 
oudste stad van Nederland. In twintig hoofdstukken passeren alle belangrijke historische epi-
sodes de revue. Van de Romeinse tijd tot aan het bombardement in de Tweede Wereldoorlog, 
met deze boekenprijs kun je je geheugen weer even opfrissen.
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In de geschiedenis kunnen we nooit met abso-
lute zekerheid zeggen hoe iets gegaan is. Vaak 
hebben we wel een beeld van de grote lijnen 
van een gebeurtenis en zijn de gevolgen hiervan 
ons bekend, maar dit is zeker niet altijd zo. Met 
name bij gebeurtenissen uit een ver verleden 
wordt de precieze gang van zaken nagaan lastig, 
vooral als de (soms weinige) bronnen elkaar 
ook nog eens tegenspreken…
 Een voorbeeld van een gebeurtenis waar-
over de klassieke bronnen het oneens zijn, is de gro-
te brand van Rome in 64 na Christus. Het optreden 
van keizer Nero tijdens deze brand is sterk betwist. 
Tacitus, zelf een negenjarige jongen tijdens de 
brand, schreef dat Nero na de brand een hulpactie 
op poten zette om de getroffen bevolking tegemoet 
te komen. Cassius Dio en Suetonius schetsen bei-
den echter het befaamde beeld dat Nero tijdens de 
brand muziek maakte en zong over de val van Troje. 
Dit beeld is niet ondenkbaar, Nero was volgens ve-
len een groot liefhebber van kunst en cultuur, maar 
het feit dat Cassius Dio en Suetonius allebei na Nero 
leefden, maakt hun werken als bronnen minder be-
trouwbaar dan dat van Tacitus. De tijd na Nero was 
namelijk een turbulente tijd. Het Flavische Huis, 
dat als overwinnaar uit de strijd van het vierkei-
zerjaar (68-69 na Christus) kwam, moest zichzelf 
legitimeren. Eén manier om dit te doen, was om de 
keizer voor hen, Nero dus, te beschrijven als een 
verschrikkelijk persoon. Propaganda kan iemand 
maken of breken, vooral iemand die zo invloedrijk 
en besproken is als een Romeins keizer. Nero’s op-
volgers maakten hier gretig gebruik van. Deze het-
kan-altijd-slechter tactiek, die naast de Flaviërs ook 

door vele andere keizerlijke dynastieën gebruikt 
werd, heeft Nero zijn imago gekost.
 De waarheid over Nero zullen wij nooit te 
weten komen. Een ander onderwerp van veel dis-
cussie zijn quotes en laatste woorden van histori-
sche figuren. De bronnen over bijvoorbeeld de dood 
van Willem van Oranje in 1584 zijn hier een goed 
voorbeeld van. Volgens de geschiedenisboeken 
sprak hij, na door Balthasar Gerards neergeschoten 
te zijn, zijn laatste woorden: “Mijn God, heb mede-
lijden met mij en met dit arme volk!” Maar nieuw 
onderzoek naar het sectierapport wijst uit dat de 
kogel die een einde aan Willems leven maakte hem 
in zijn linker hartkamer raakte. Als dit het geval is, 
zou hij op slag dood geweest zijn. Ook dit retorische 
hoogstandje is dus waarschijnlijk toegevoegd door 
latere schrijvers die de dood van de “Vader des Va-
derlands” wilde romantiseren.
 Laatste woorden van beroemde mensen 
zijn een populair onderwerp. De algemene mening 
over een persoon heeft vaak invloed op hun “laatste 
woorden”, vooral als deze niet op waarheid te con-
troleren zijn. Om even terug te komen op Nero, zijn 
laatste woorden vlak voor zijn zelfmoord, luidden 
volgens de bronnen als volgt: “Wat een kunstenaar 
sterft er met mij…” Deze zin slaat terug op Nero’s 
grote liefde voor kunst en de algemene visie dat hij 
arrogant was en er heilig van overtuigd was dat hij 
een groot kunstenaar was. Of deze woorden ook 
daadwerkelijk door hem uitgesproken zijn, zullen 
wij ook nooit met zekerheid kunnen zeggen. On-
danks dit sluiten zij wel naadloos aan op de karak-
tervorming rondom “de wrede en arrogante keizer 
Nero”.

Iets met zekerheid zeggen 
De moeilijkheden van historische quotes
Door Jon Hartjes

 Iemands karakter was zeker belangrijk 
voor de geloofwaardigheid van laatste woorden. De 
Franse koningin Marie Antoinette, bekend van de 
(eveneens betwiste) quote “Als ze geen brood heb-
ben, laat ze dan cake eten!”, zou vlak voor haar exe-
cutie op de voet van de beul zijn gaan staan. Hierop 
sprak ze haar laatste woorden: “Meneer, mijn excu-
ses, ik heb het niet expres gedaan.” Deze onschuld 
en beleefdheid passen goed bij het beeld van de on-
nozele, out-of-touch en nette dame dat veel mensen 
hebben bij Marie Antoinette. Als haar laatste woor-
den iets van een grove belediging of een scherpe 
opmerking geweest waren, zouden deze woorden 
misschien wel aangepast worden om bij dat beeld 
te passen. Of, als deze woorden wel voor waar aan-
genomen werden, zou zij misschien heel anders 
herinnerd worden. Beroemde one-liners en laatste 
woorden hebben zo dus ook invloed op hoe wij 
historici een persoon of groep zouden beschrijven. 
De Spartanen werden tijdens hun harde opvoeding 
ook getraind in het geven van korte, scherpe ant-
woorden. Dit heeft ons de term “laconiek” opgele-
verd. In diezelfde trend hebben intellectuelen en 
kunstenaars vaak hele poëtische laatste woorden, 
terwijl de meer nuchtere mensen iets – soms bijna 
komisch – droogs zeggen voor zij hun reis naar het 
hiernamaals beginnen. Er zijn zelfs beroemde figu-
ren die meerdere laatste woorden hebben. Want 
wie wil er nou niet dat zijn zelfverzonnen quote, 
voor bekendheid onterecht verbonden aan een gro-
te historische figuur, gezien wordt als een retorisch 
kunstwerk? 
 Een quote (maar geen laatste woorden) 
van Joseph Goebbels, de man achter de propagan-

damachine van de NSDAP, laat goed zien dat de 
betrouwbaarheid van algemene waarheden niet 
zo simpel is als het lijkt: “Als je een leugen vertelt 
die groot genoeg is en deze blijft herhalen, zullen 
mensen het uiteindelijk gaan geloven.” Op Goebbels 
en de standpunten van zijn partij valt veel kritiek 
te uiten, maar in dit geval heeft hij geen ongelijk: 
Het is immers vaak gissen hoe iets daadwerkelijk 
gebeurd is, vooral als de bronnen uiteen lopen. Het 
meest waarschijnlijke verhaal wordt het snelst voor 
waar aangenomen en iemands karakter on-point 
beschrijven is een goede manier om aan betrouw-
baarheid te winnen. Dit komen we al tegen bij de 
allereerste historicus: Herodotus. Hij verzamelde 
verhalen die mensen vertelden in zijn Historiën en 
zei er dan bij hoe betrouwbaar hij deze verhalen 
vond. De verhalen die hij als onzin zag of die van 
(volgens hemzelf) onbetrouwbare mensen kwa-
men, nam hij soms helemaal niet op in zijn werk. 
Wat dat betreft is bronkritiek iets van alle tijden.
 Betrouwbaar of niet, quotes en laatste 
woorden zijn een bron van inspiratie voor veel 
mensen. En in die geest wil ik dit stuk graag afslui-
ten met de aan Karl Marx toegeschreven laatste 
woorden: “Laatste woorden zijn voor idioten die 
nog niet genoeg gezegd hebben!”
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Door Anne-Jet Bults

In de voetsporen van een ‘global urban historian’
Een HInTerview met Dries Lyna

Op een regenachtige woensdagochtend in de 
meivakantie treffen Dries Lyna en ik elkaar 
op Zoom. In lijn met het thema van deze editie 
wordt Lyna gevraagd te komen babbelen over 
stadsbranden en de wederopbouw van steden 
na zo’n ramp. Het interview gaat echter al snel 
over zijn huidige onderzoeksveld: koloniale ge-
schiedenis. Benieuwd waarover Lyna allemaal 
is uitgehoord? Lees dan snel verder!

Voor de studenten die mogelijk niet bekend met u 
zijn: wie bent u?
‘Studenten die mij niet kennen? Ja, met de vreemde 
situatie kan dat natuurlijk wel. Ik ben Dries Lyna, 
ik ben docent cultuur- en sociaaleconomische ge-
schiedenis. Eigenlijk sta ik een beetje met één been 
in elk van die groepen. Ik geef graag les over de 
Nieuwe Tijd. Maar ook heb ik college gegeven over 
alles van late middeleeuwen tot de late 19e eeuw. 
Ik houd van alle facetten van de geschiedenis maar 
ik geef het liefst les over wat niet pure hardcore 
politieke geschiedenis is. Daar hebben we genoeg 
experts voor in huis, dus die mogen dat doen. Je zou 
mij kunnen kennen van de colleges in het eerste 
jaar. Daar geef ik een hele reeks -soms misschien 
iets te veel- hoor- en werkcolleges over de Nieuwe 
Tijd.’

Waarom heeft u voor geschiedenis gekozen?
‘Dat is eigenlijk toevallig. Toen ik, net als de mees-
ten onder jullie, moest kiezen voor een vervolgop-
leiding, wilde ik het liefst iets breeds doen. Ik had 

niet veel zin om mij direct vast te pinnen op iets. 
Dus ik had drie of vier opleidingen (sociologie, 
psychologie, filosofie en geschiedenis) die mij iets 
leken. Allemaal menswetenschappen. Maar toen 
ik de programma’s bekeek, althans in Antwerpen, 
waar ik heb gestudeerd, merkte ik dat van die vier 
opleidingen geschiedenis het meest breed was. Bin-
nen geschiedenis kreeg je een inleiding tot sociolo-
gie, een inleiding tot psychologische antropologie 
en geschiedfilosofie. Ik heb veel met geschiedenis. 
Vooral met oude geschiedenis, wat ik merkte met 
het opruimen van mijn oude schoolspullen. Ik was 
helemaal verslingerd aan de Romeinse periode. Op 
een bepaalde manier heb ik in mijn opleiding eerst 
voor geschiedenis gekozen en toen ben ik lang-
zaamaan op de Nieuwe Tijd verliefd geworden en 
daarmee verder gegaan.’

In mijn eerste jaar, lang geleden, gaf u colleges over 
natuurrampen en stadsbranden en de herinrichting 
van de vroegmoderne stad. Een van de redenen dat u 
bent gevraagd voor dit interview. Geeft u die colleges 
eigenlijk nog steeds?
‘Ja. Dat is een standaard hoorcollege in het eerste 
jaar bij Nieuwe Tijd. Dat is het college over vroeg-
moderne steden en de structuur van steden en hoe 
vastgeroest die eigenlijk waren. Dat er met grote 
crisissen, of dat nu een brand was of een aardbe-
ving of een overstroming, ingrepen in die stedelijke 
ruimte mogelijk waren. Vorig jaar heb ik een college 
gegeven, naar aanleiding van de corona-reeks die 
Jan Hein Furnée heeft opgestart, dat een beetje een 

afgeleide was. Dat ging over steden en hoe zij met 
crisissen omgingen. Het is een onderwerp dat mij 
boeit. Ik ben een stadshistoricus, in mijn opleiding 
heb ik stadsgeschiedenis gedaan. Dat was de focus 
van de universiteit waar ik zat. De voorliefde voor 
steden en stedelijkheid zit er ingebakken en al wel 
lang.’

Een mooie overgang naar de volgende vraag. Is dit 
namelijk een onderwerp waar u al lang mee bezig 
bent of waar u zich nog steeds mee bezig houdt? Aan-
gezien u nu vooral bezig bent met koloniale geschie-
denis.
‘Mijn academische carrière en interessesfeer is in-
derdaad wat verschoven. Mijn proefschrift en het 
werk dat ik toen deed ging vooral over achttiende 
eeuwse steden in de Lage Landen. Meer kunstmark-
ten en materiële cultuur. Een aantal jaar geleden heb 
ik de shift gemaakt, omdat daar de ruimte en tijd 
voor was, naar wat ik het liefst wilde doen. Kolonia-
le geschiedenis is op Vlaamse universiteiten minder 
een ding. Niet gek want wij hebben geen VOC-verle-
den. Bij ons gaat het over de negentiende en twin-
tigste eeuw, dan komt Congo in beeld. Maar toen ik 
in Nederland kwam werken kreeg ik de ruimte en 
dacht ik: “Goh, dit boeit mij enorm.” Daarom heb ik 
de shift gemaakt van achttiende-eeuwse steden in 
de Lage Landen naar achttiende-eeuwse steden in 
Nederlands Azië. Dus als er één constante is, dan is 
het wel de achttiende-eeuwse stad, stedelijkheid en 
hoe de stad niet gewoon een plek is. Er is sprake van 
een stedelijke ruimte, een manier waarop je samen 

woont en samen bent. Dat beïnvloedt sociale rela-
ties. Daarom is dat iets dat mij blijft boeien. Zeker 
omdat we vandaag de dag leven in een wereld waar 
meer dan de helft van de bevolking in steden leeft. 
De stad is de biotoop van de toekomst. Daarom vind 
ik het interessant om te weten hoe mensen in het 
verleden samen hebben geleefd en wat voor span-
ningen en oplossingen daarop gecreëerd werden.’
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Waarom heeft u die switch gemaakt?
‘Jarenlang doe je allerlei onderzoeken, in het begin 
omdat je promotor dat leuk vindt en op het einde 
omdat je dat zelf leuk vindt. Toen begon ik te wer-
ken in Nijmegen. Dat is in het begin vooral onder-
wijs. De verhouding is zo’n 70% onderwijs en 30% 
onderzoek. Daar heb ik eerst het vak “Geschiedenis 
van het Nederlands katholicisme” gegeven, waar ik 
eigenlijk niks mee heb als Vlaming. En geschiedfilo-
sofie, allemaal vakken die ik zelf voor het eerst zag. 
Hier moest ik hard mijn best doen om goed voor-
bereid te zijn voor de studenten. Toen er eenmaal 
ruimte kwam om na te denken over onderzoek, 
waarbij je toch een soort carte blanche krijgt, heb ik 
een gesprek gehad met Jan Kok. Die vertelde dat hij 
bezig was met een project over Sri Lanka en dat er 
geweldige bronnen waren. Op die manier raakte ik 
enorm geboeid en gepassioneerd door dat Neder-
landse verleden van het eiland. Ik was er zelf ook 
net op vakantie geweest. Van het één komt het an-
der. Je komt in contact met mensen, schrijft verzoe-
ken en doet er drie jaar lang onderzoek naar. En zo 
komt de bal aan het rollen.’

U heeft het afgelopen jaar een nieuw themacollege 
opgezet over koloniaal Sri Lanka en u bent nu bezig 
met een samenwerking met de University of Glasgow 
omtrent slavengeschiedenis. Zou u daar wat over wil-
len vertellen?
‘Absoluut. Het is een aaneenschakeling en dat is 
vaak zo. Van het een komt het ander. Ik ben in een 
groepsproject met iemand uit Leiden begonnen 
over Sri Lanka, om daar onderzoek naar te gaan 
doen. Dat is in 2016 geweest. Je begint daaraan te 

werken. Je komt mensen tegen op conferenties en 
er worden workshops georganiseerd. In mijn geval 
komen er jonge onderzoekers bij, dat zorgt voor 
een hele fijne dynamiek. Dan kwam plots, begin 
2019, naar voren dat de Radboud Universiteit en de 
universiteit van Glasgow een soort partnerakkoord 
hadden gesloten. Toen kwam er een mailtje binnen. 
Er was geld vrijgemaakt, een soort “seed money”. 
Waar je als het ware met een kleine vis een grote 
vis moet gaan vangen. Die kleine vis was de vraag 
vanuit Glasgow of ik iets wilde doen. Ik vind dat 
heel leuk. Persoonlijk zit ik in de academische we-
reld omdat ik heel graag samen denk en samenwerk 
met anderen. Minder dan de ivoren toren academi-
cus als het ware, waar natuurlijk ook niets mis mee 
is. Ik kende wel iemand uit Glasgow. Ze hebben daar 
een hele expertise in slavernij. Coen van Galen zat 
daar als een ongelooflijke enthousiasteling naast 
mij. Toen werkten wij nog niet zo veel samen. Die 
was met slavenregisters bezig. Ik zag in mijn bron-
nen (rechtbankdossiers en volksregisters) regelma-
tig slaven en vrijgelaten slaven passeren. Toen ben 
ik gaan denken. Gaan en kunnen we hier iets mee 
doen? In Glasgow werden ze enthousiast en wij ook. 
Coen van Galen en Jan Kok werden erbij betrokken 
en zo ontstond er een geweldige wisselwerking. We 
hebben een aanvraag ingediend en die is goedge-
keurd. 
 Toen hebben we gekeken of er iets was 
wat ons bond. We waren op onze eigen manier al-
lemaal bezig met vrijgelaten slaven, met mensen 
die de overgang maakten van een onvrij naar een 
vrij leven. De vraag die we daaraan stelden: “Wat 
voor impact heeft dat gehad op die mensen?” We 

denken altijd in een tweedeling. Je bent slaaf of je 
bent niet slaaf. Terwijl de realiteit heel anders was. 
Heel veel mensen vielen in of uit die categorie. Denk 
aan schuldslavernij, waar je tijdelijk slaaf was en 
daarna weer vrij. In de vroegmoderne periode en 
negentiende eeuw zijn er mensen die in en uit die 
categorie springen. Dat konden mensen van aller-
lei leeftijden zijn. Zowel van jouw leeftijd als mijn 
leeftijd, die daarna verder leefden, gingen trouwen 
en kinderen kregen. Maar dan is de vraag, zeker in 
deze tijden met vragen over structureel racisme: 
“Wat voor impact heeft dat op de lange termijn?” 
Als je grootvader, bijvoorbeeld, slaaf was geweest. 
Nu is dat allemaal vervaagd en in de loop van de tijd 
verdwenen. Maar voor mensen waar dat een hele 
reële voorgeschiedenis is, een heel tastbaar verle-
den, wat betekent dat 
dan? Wat voor kansen 
krijg je? Wat voor plek 
heb je in de maatschap-
pij? Waar woon je? Met 
wie omring je je? Wat 
voor sociaal netwerk heb 
je? Wat voor onderwijs 
of baankansen krijg je?’

Dus het is eigenlijk heel maatschappelijk relevant 
waar jullie nu mee bezig zijn?
‘Ja, dat vinden wij wel ja. Nu zijn we er erg op ge-
focust alsof het iets van nu is. Wat het natuurlijk 
ook wel is, iets heel eenentwintigste-eeuws. Maar 
die vragen kunnen je ook terugwerpen op het ver-
leden; gaan nadenken over een tijdperk, voor mij 
dan de achttiende eeuw, waarin vrijlaten nog op 

individuele schaal ging. Coen van Galen kijkt vooral 
naar de afschaffing van slavernij, waarin met één 
pennenstreek duizenden mensen ineens vrij zijn. Ik 
kijk naar dat individuele met een manumissiebrief. 
Een eigenaar heeft een testament waarin staat: na 
mijn dood worden mijn drie huisslaven vrijheid 
geschonken. Of zij krijgen een stukje land of een 
zakcentje. Het is veel meer op individuele, fragmen-
taire basis wat ik aan het doen ben. Anderen in dit 
project zijn bezig met de grote golven en die massa 
data en registers. Bij mij is het meer zoeken en vis-
sen naar sporen van mensen.’

Staan er nog interessante projecten op de planning in 
uw onderzoeksveld of zijn er nog dingen die u graag 
zou willen doen in uw loopbaan?

‘Er staat misschien een 
beetje te veel op de plan-
ning. Dat is het nadeel van 
een enthousiaste aard en 
brede interesse hebben. 
We zijn nu bezig, Van Ga-
len en ik, met een aan-
vraag voor een Europese 

master. Dat zou een master zijn die gaat over slaver-
nij, gedwongen migratie en “reparative justice”. Hier 
zit een groot gedeelte historische context in maar 
dus ook een gedeelte hedendaagse omgang met dat 
verleden. Dat doen we samen met Glasgow, daar 
heeft dat kleine visje dus goed geholpen. Hier pro-
beren we ook nog een aantal Europese partners bij 
te halen. Denk aan Barcelona, Lissabon, Wrocław in 
Polen en Bonn in Duitsland. Wij zouden dan samen 
deze master organiseren. Glasgow en Nijmegen als 

“Maar dan is de vraag, zeker in 
deze tijden met vragen over struc-

tureel racisme: Wat voor impact 
heeft dat op de lange termijn? Als 
je grootvader, bijvoorbeeld, slaaf 

was geweest.”
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de grote trekkers. Een tweejarige master waarbij 
je een stuk in Glasgow en een stuk in Nijmegen zit. 
Daarna kan je dan bij één van de andere partners 
een semester zitten. Er zijn ook mogelijkheden om 
in Suriname, Zuid-Afrika of Jamaica te gaan zitten. 
We hebben daar grote plannen voor. Daar zijn we 
op onderwijsvlak vooral mee bezig. Hopelijk komt 
dat in het academiejaar 2022-2023.’
 ‘Zelf ben ik met van alles bezig. Bijvoor-
beeld een nieuw project over slavernij in Sri Lanka. 
Het is een combinatie van wat ik aan het doen was 
en waar ik nu mee bezig ben. Dus ik combineer ste-
delijkheid en stedelijke rechtbanken in Sri Lanka 
met vrijgelaten slaven. Volgend jaar ga ik een aan-
tal maanden naar de University of Chapel Hill in 
North Carolina. Daar mag ik een onderzoeksverblijf 

doen. Denken met mensen daar en wat gastcolle-
ges geven, maar ook mijn netwerk uitbouwen. Het 
is een universiteit die heel veel bezig is met slavery 
studies. Dat is dus wel een leuk verlengde. In mijn 
carrière ben ik op dit moment al heel tevreden. Een 
combinatie van lesgeven, onderzoek doen, dingen 
organiseren en samenwerken met mensen. De acht-
tiende-eeuwse steden blijven mij wel boeien. Ik blijf 
daar wel mee bezig. Op dit moment ben ik aan het 
nadenken over Kaapstad in de 18e eeuw. Het is niet 
mijn bedoeling om mijn hele leven met Sri Lanka 
bezig te blijven. Het is wel mijn bedoeling om dat 
open te trekken naar wat ze de Indian Ocean World 
noemen; Oost- en Zuid-Afrika, India, Sri Lanka en 
Indonesië. Dat was heel sterk met elkaar verbonden 
maar vaak afzonderlijk bestudeerd.’

Bezoek aan Nederlands fort Avissawella in de jungle van Sri Lanka (2018)

Herostratos,

Een formele aanhef verdien je niet. Het is al erg genoeg dat we je naam moeten 
noemen. Niet vergeten worden was namelijk je precieze doel. Het was met deze 
gedachte dat je het in je botte hoofd haalde om te doen wat je deed. Er zijn tal-
loos veel goede manieren om niet vergeten te worden, maar jij vond het nodig om 
precies de andere kant op te gaan. En kijk wat je aangericht hebt. De tempel van 
Artemis in Efeze, verwoest door jouw vlammen. Het enige wat je verdient, is om 
net zo hard afgebrand te worden!
 Trouwens, de tempel die jij trachtte te verwoesten, is herbouwd. Als je naast 
beroemd worden nog een onderliggende reden had om specifiek deze tempel in 
brand te steken, is al dat werk voor niets geweest! De herbouwde tempel was zo 
groots, dat het zelfs één van de zeven wereldwonderen van de antieke wereld was.
 In een helaas mislukte poging om jou je zin niet de geven, werd je naam 
verboden. Het noemen ervan kon iemand al een doodstraf opleveren. Je werd een 
boeman en je naam kreeg al gauw de negatieve connotatie die hij verdient. Als 
Theopompus je naam niet opgeschreven had, zou je waarschijnlijk alsnog verge-
ten zijn. En terecht!
 Je naam heeft ook een mooie plek gekregen in het “syndroom van He-
rostratos”. Mensen die hieraan lijden, plegen net als jij de meest verschrikkelijke 
misdaden, puur om beroemd te worden. Hoe voelt het nou, om op een lijn gesteld 
te worden met de meest geminachte mensen ter wereld? Was het een deel van je 
plan om duizenden jaren na je dood met zulke gekken geassocieerd te worden? Ik 
hoop deerlijk van niet.
 Er is echter ook een voordeel aan het feit dat we je naam niet kunnen ver-
geten. Nu weten we precies aan wie we onze haat moeten richten. Je wist heel goed 
dat deze actie je veel minachting op zou leveren. Had je er niet over nagedacht dat 
de Tartaros op je wachtte, en daarmee ook iedereen die jou veracht? Bedankt voor 
het ons laten weten wie we hebben moeten!
 Daarnaast is het ook niet erg verstandig om een heiligdom in brand te ste-
ken, niet? Van alle gebouwen die je kan vernietigen, besloot jij het huis van een 
van de machtigste krachten die er zijn, in brand te steken. Ben je soms vergeten 
wat Artemis deed toen Niobe haar moeder beledigde? Ik hoop dat je de – welver-
diend korte – rest van je leven doorgebracht hebt in de angst dat er elk moment 
een pijl in je rug geschoten kon worden. Waarschijnlijk wist ook Artemis dat dit 
een te snelle dood zou zijn voor een schurk als jij.
Ik denk dat ik namens velen spreek als ik dit zeg:

Schaam je!

Jon Hartjes

Brandbrief aan Herostratos
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In het donkere bos van Vergetelland kwamen 
lang geleden de rat, de aap en de hagedis sa-
men. Ze waren moe, moe van al dat gezeur en 
gezever over de nieuwe orde van het dierenrijk. 
Het was eigenlijk al besloten, vond de rat. Hij zal 
voor altijd de Rattekoning blijven en de leider 
van de dierenraad. Vrijwel heel Vergetelland 
stond achter hem toen ze hem vol overtuiging 
toejuichten vanuit hun holen en hun hokken. 
Hij leek misschien wat zwakjes, een rat is niet 
heel sterk, maar de Rattekoning staat hoog op 
een troon gevormd uit de staarten van zijn volk. 
De aap en de hagedis wisten dit, maar voor hen 
was het niet voldoende. “De koning is gewoon 
een rat zoals elkander, we hebben een nieuwe 
koning nodig”, zo klonk het credo van de Kraag-
hagedis, de vertegenwoordiger van d’n Hagedis-
sen. “Maar Kraaghaag,” zo begint de Ratteko-
ning, “ik ben al zo lang koning en mijn troon van 
rattenstaarten accepteert alleen mij, het zijn 
immers allemaal ratten en alleen samen komen 
we door tijden van crisis heen.” De aap, Cedric D. 
Aap genaamd, was tijdens deze vurige discussie 
maar in een boom gaan klimmen, nieuwsgierig 
toehorend. Hij was altijd al een goede bond-
genoot geweest van de Rattekoning, maar was 
lichtelijk achterdochtig geworden nadat de ko-
ning geen plannen ondernam om de recent op-
gedoken pest te bestrijden.
 “Mijn koning,” zei de hagedis, “We zitten 
al maanden met de pest en duizenden onschuldige 
muisjes zijn slachtoffer. Aap heeft het vertrouwen 
niet meer en ik ook niet.”
 Kraaghaag en de Rattekoning stonden pal 
tegenover elkaar. De hagedis straalde met een vast-
beradenheid om de Rattekoning zover te krijgen 
zijn troon af te staan, maar ze had nooit kunnen 
raden dat hij een troefkaart achter zijn rug hield. 
Zodra Kraaghaag even afgeleid een voorbijlopend 
kevertje naar binnen slokte, floot de Rattekoning 
op zijn staart en in een ogenblik kroop zijn gehele 
achterban uit alle hoeken en gaten om Kraaghaag 
te laten zien tegen wie ze optrad. “Zo dus, heb je 

nog meer te zeggen...lieve hagedis?” Kraaghaag 
stond perplex, miljoenen rode oogjes keken haar 
richting uit; de spanning liep hoog op. De ogen be-
wogen steeds dichterbij, het was duidelijk: er was 
geen uitweg. Toen de Kraaghaag haar lot bijna be-
zegeld was, greep Cédric Aap in. Hij slingerde naar 
de hagedis en schommelde haar vlug weg voordat 
ze door de ratten werd beknaagd. 
 Ze waren nu beiden veilig op een van de 
boomtoppen, op voldoende afstand van de ratten-
plaag. 
 “Zijn volgelingen zijn te sterk, we kunnen 
dit niet winnen… Wij niet…”, zei Cédric Aap aarze-
lend.
 “Je wilt toch niet zeggen dat we hem inzet-
ten? Hij is te gevaarlijk. Een schepsel als hij kan–” 
 Cédric lachte breed. “Chaos brengen, in-
derdaad, en dat zal de Rattekoning laten vallen. En 
alleen de wolf kan dat, de grote boze wolf. Hij weet 
meer over de pest en zeker weten zal de Ratteko-
ning beven van angst voor zijn vlijmscherpe woor-
den.” 
 Maanden gingen voorbij tot de grote boze 
wolf, compleet onaangekondigd, bij de gemeen-
schappelijke dierenvergadering aanschoof. Cédric 
en Kraaghaag hadden geprobeerd hem te overtui-
gen dat hij de ratten op hun plek zou zetten. Tel-
kens weer weigerde de wolf. Nee, hij wilde niet 
slechts een hulpje zijn, zich moeten inhouden om 
het imago van de Apen of d’n Hagedissen hoog te 
houden. Maar nu, nu waren de rapen gaar, de waar-
heid moest gesproken worden en de wolf had die 
waarheid. Terwijl de Apen zich vermaakten met 
het gooien van uitwerpselen naar onder anderen 
de heer Wild Zwijn, d’n Hagedissen druk bezig wa-
ren insecten te zoeken, de ratten hun staarten al-
vast aan het knopen waren voor de troon, Marij’s 
Vissen het plankton gelijk probeerden te verdelen, 
alle Bijen wedijverden om de rode bloemen te be-
stuiven en de door Kat en Hond geleide Partij voor 
de Mensen een zooitje was, stapte onopgemerkt de 
grote boze wolf de spreekstronk op.
 “Beste dieren en beste koning,” gromde 

Door Ivo Huberts

De Rattekoning
Waar de dieren regeren, is eendracht een fabel

hij. De Boze Wolf keek recht in de ogen van de Rat-
tekoning met een blik die iedereen angst aan deed 
jagen. Deze angst, vertaald naar een doodse stilte 
door de gehele vergadertuin, leek de koning niet te 
raken. Hij klom op zijn gigantische troon.
 De Grote Boze Wolf was niet geïntimideerd 
maar jankte naar de maan en begon verder met zijn 
betoog.
 “De oorzaak van de grote pest, die dui-
zenden muizen heeft getergd, wordt verduisterd, 
verloren geraakt in de wirwar van rattenstaarten. 
Wat gebeurt er achter die troon van jou, oh Ratte-
koning? Hoeveel van je onderdanen hebben moeten 
zwoegen voor jouw troon? Zijn het niet d’n Hage-
dissen die behoren te weten, dat u en uw ratten hun 
insecten eten? Sterker nog, behoren wij niet allen 
te weten wat u, oh geëerde meneer Rattekoning 
en uw handlangers, met de geleverde kaas hebben 
gedaan? De kaas is volledig zwart, het bevat meer 
gaten dan normaal en de muizen raakten ziek.”
 De Rattekoning hield zijn ogen gesloten en 
haalde zijn neus op.
 “Hier kan ik helaas geen antwoord op ge-
ven”, zei hij.
 “Dan zal ik nu eens uw rattenkolonie toe-
spreken. Jullie zijn al eeuwenlang leden van de die-
renvergadering, ikzelf ben de laatste wolf en heb 
jullie altijd gerespecteerd als mede-dier. Nu, zoals 
ik het zie, zijn jullie een plaag geworden. Jullie ver-
schuilen jezelf achter die koning maar beseffen niet 
dat hij jullie de staarten knoopt. Kijk naar uw staart, 
rat. Deze verwarrende wanorde komt niet van jullie, 
maar opgelegd door de koning: de ratten-doctrine.”
 De volgende golf aan inzicht van de Grote 
Boze Wolf was nog niet neergeslagen toen twee 
gieren op hem kwamen afgestormd. Niemand had 
het zien aankomen want de gieren hielden zich 
normaal gedeisd. In een snelle zwaai werd de Grote 
Boze Wolf opgetild, weggedragen de lucht in…
 “Grote Boze Wolf, land ver hier vandaan” 
kraaiden de gieren voordat ze ver uit het zicht wa-
ren.
 De dieren waren in rep en roer en complot-

theorieën gingen als een lopend vuurtje. De ratten 
daarentegen zaten als enige in beschouwende stilte, 
de Boze Wolf is weg maar zijn woorden niet. 
 “Oh, de wolf had vast problemen met die 
gieren, misschien ooit eentje opgegeten. Afijn, we 
kunnen door met onze vergadering”, sprak de Rat-
tekoning, die zich een beetje wankel voelde. Hij zag 
dat één van de ratten zich los had gewurmd van de 
andere ratten. “Jij hebt de gieren gestuurd! Tijdens 
het kadaver-debat sprak jij die woorden, nietwaar? 
Je sprak over het land ver hier vandaan. De wolf 
heeft gelijk.”
 De Rattekoning stamelde en kon amper 
woorden kwijt, hij had niet veel betrouwbaarheid 
over nu dat zijn eigen volgelingen hun staarten los-
knoopten. 
 “Ik uh… heb daar geen actieve herinnering 
aan. Misschien dat ik dat ooit heb gezegd maar dat 
was vast verkeerd opgevat.”
 Op dit moment werd de heer Wild Zwijn fu-
rieus, hij stormde op de Rattekoning af en probeer-
de hem van zijn troon af te beuken. De ratten waren 
ongebruikelijk tegemoetkomend en blokkeerden 
hem niet, integendeel, de ratten begonnen massaal 
hun staarten los te knopen en de troon langzaam af 
te bouwen. De Rattekoning wist niet wat hij moest 
doen behalve zich voor hen te buigen en te smeken.
 “Mijn excuses hiervoor, ik zal voortaan al-
les vertellen, geen ratten-doctrines meer. Het spijt 
me zo zeer, ik wilde gewoon het beste voor mijn 
ratten. Het ging nooit om mezelf, ik ben onschuldig 
en...en ik haal de Grote Boze Wolf terug, ik beloof 
het. Kraaghaag, Cédric Dastiaan Aap, jullie krijgen 
jullie nieuwe koning… ik zal me anders gedragen 
voortaan. Oh en de kaas, die zal beter nagekeken en 
verdeeld worden.”
 Hoewel het dierenrijk een grote klap kreeg, 
aanvaardden de meeste soorten één voor één deze 
excuses. De Rattekoning blijft heerser van Vergetel-
land, lang zal hij regeren.
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Door Thom Tolboom

Een tekenserie vol levenslessen
Een recensie van Avatar: The Last Airbender

De trouwe en oplettende lezer van het HInT 
heeft ongetwijfeld gemerkt dat de edities dit 
verenigingsjaar in het teken staan van de vier 
elementen. De redactie zou liegen wanneer ze 
zegt dat deze keuze niet deels geïnspireerd is 
door de televisieserie Avatar: The Last Airben-
der, die een stempel heeft gedrukt op de jeugd 
van onze generatie. Nickelodeon creëerde voor 
ons een epische wereld, verwikkeld in machts-
politieke perikelen, met de Avatar als spiritueel 
leider die de vrede moest herstellen tussen de 
vier rijken, elk verbonden aan één van de ele-
menten. De kleine en onervaren luchtmeester 
Aang vervulde deze zware taak en wij keken 
met open mond mee. In deze recensie zal ik mij 
echter los proberen te maken van nostalgische 
gevoelens, om kritisch te bezien of de serie ook 
voor een (jong)volwassen publiek nog door kan 
gaan voor een meesterwerk.
 In de tekenserie volgen we niet alleen Aang 
– de laatst levende luchtmeester – maar ook zijn 
vrienden Sokka en Katara. Dit stel van broer en zus 
ontdekt Aang in een groot ijsblok op de zuidpool, 
waar hij honderd jaar lang in vast heeft gezeten. 
Al deze tijd is de Avatar afwezig geweest en heeft 
de wereld de hoop verloren hem ooit terug te zien. 
De serie laat ons ook van meet af aan weten dat de 
vuurnatie in die tijd als agressor heeft opgetreden, 
dreigend om de hele wereld te veroveren. Er staat 
dus vanaf aflevering één al een hoop op het spel en 
deze spanning weet het plot dan ook gedurende 
drie seizoenen moeiteloos voort te drijven. Toch is 
Avatar niet bang om wat gas terug te nemen in het 
ontwikkelen van het narratief. Met name seizoen 1 
kent veel afleveringen die niet zo zeer toewerken 
naar Aangs hoofddoel – het leren sturen van de vier 
elementen en het stoppen van de Vuurheer – maar 
eerder zij-avonturen zijn. Deze afleveringen zijn ko-
misch en luchtig van aard en laten het publiek bo-
vendien beter kennis maken met het drietal vrien-
den en hun onderlinge dynamiek. Het tempo ligt 
hier voor de volwassen kijker wat aan de lage kant, 

maar dit wordt goedgemaakt door gevatte humor 
die ondersteuning vindt in de animatiestijl.
 Aan epische momenten en gevechten is 
ook geen gebrek. Hierbij verwijs ik graag naar de 
slag om de Noordpool in de ontknoping van seizoen 
1, de ‘bibliotheekaflevering’ in seizoen 2 en het al-
lesbeslissende einde van de show waar Aang de 
Vuurheer bevecht. Hoewel de actie goed in elkaar 
steekt en vechten door middel van het sturen van 
elementen inherent cool is, zijn niet eens de gevech-
ten het grootste visitekaartje van Avatar. Het hart 
en ziel van de serie zit hem in de personages. De 
belangrijkste personages worden voorzien van een 
boeiend levensverhaal en zijn allesbehalve eendi-
mensionaal. Hiermee onderscheidt Avatar zich van 
andere tekenseries zoals The Fairly OddParents en 
Pokémon die ik als jongetje gretig tot me nam. De 
karakters groeien bovendien naarmate de show 
voortduurt. Ze groeien als vechters, maar meer nog 
als mensen.
 Zo leert Aang niet alleen het sturen van de 
vier elementen, maar ook wat het betekent om de 
Avatar te zijn. In de eerste twee seizoenen worstelt 
hij met zijn publieke rol als ‘uitverkorene’ en de ver-
wachtingen die dat met zich meebrengt. Met behulp 
van de mentale steun van zijn vrienden en de spiri-
tuele steun van de Avatars die hem voor zijn gegaan 
leert de jonge luchtmeester zijn lot te accepteren. 
De show verschuift zijn focus echter ook regelmatig 
naar andere personages, die verrassend goed wor-
den uitgediept. Sokka illustreert dit punt perfect. 
In het eerste seizoen lijkt hij vooral een karakter 
gemaakt voor komische doeleinden. Naarmate de 
afleveringen vorderen, wordt hij echter een steeds 
essentiëler deel van het team. Hij weet het feit dat 
hij geen elementen kan sturen – en zijn onzekerheid 
daarover – te compenseren met zijn vindingrijkheid 
en zijn technische vaardigheden. Het is een erg be-
vredigende ervaring om Sokka zijn waarde en zelf-
vertrouwen te zien ontdekken, waarmee hij gestalte 
kan geven aan zijn dappere bedoelingen. De afle-
vering waarin Sokka leert zwaardvechten van een 

grootmeester uit de Vuurnatie kan gezien worden 
als de apotheose van zijn ontwikkeling en behoort 
dan ook tot mijn favorieten van de hele show.
 Het is mijns inziens echter de vuurnatie 
die de meest intrigerende personages levert: prins 
Zuko en zijn oom Iroh. Dit tweetal maakt in eerste 
instantie jacht op de Avatar, opdat Zuko bij slagen 
van zijn missie weer in de gratie zal vallen bij zijn 
vader, Vuurheer Ozai. Dankzij zijn goede hart en het 
morele en spirituele mentorschap van zijn oom – 
die vanwege zijn oneindige wijsheid, verrassende 
kracht en voorliefde voor thee een ware fan favorite 
is – komt hij tot een emotioneel stormachtig proces 
van inkeer. Zuko besluit dat hij zijn eer moet beha-
len door zich aan te sluiten bij het streven van de 
Avatar om balans in de wereld te herstellen en dus 
zijn vader te stoppen. Een verwarde tiener, gedre-
ven door woede en angst, wordt hiermee een vol-
wassen man met eigen idealen en een eigen moreel 
kompas. Wanneer hij zijn oom in de armen vliegt 
om hem om vergiffenis te smeken voor al zijn slech-
te daden, houd ik het nooit helemaal droog. 
 Het duo van Iroh en Zuko vormt bovendien 
een belangrijke nuance op het beeld van de vuurna-
tie als een inherent slecht rijk. Met Iroh laat Avatar 
zien dat er ook onder verdorven regimes mensen 
leven met een puur hart. Zuko leert ons daarnaast 
de les dat je als persoon ten goede kan veranderen 

wanneer je daarvoor open staat. De twee vuur-
meesters zijn dus ook van groot thematisch belang 
voor de show, die bol staat van metaforen omtrent 
autoritaire regimes, genocide en de Tweede We-
reldoorlog. Avatar vermaakt zijn publiek niet al-
leen, het brengt zijn kijkers ook op een speelse 
manier lessen bij over goed en kwaad, vrede en 
oorlog en democratie en dictatuur. Met de Avatar 
die de vreedzame boeddhistische filosofie verkon-
digt, blijft de serie ondanks de af en toe wat duistere 
thematiek een bron van positiviteit. Zelfs wanneer 
de dreiging van de Vuurnatie in seizoen drie steeds 
groter wordt, verliezen de afleveringen zeer zelden 
hun luchtige en komische ondertoon.
 Concluderend kan ik stellen dat Avatar ook 
voor een volwassen publiek een absoluut meester-
werk blijft. De dynamische karakters dragen deze 
show en weten de kijker te bewegen. Ze zijn niet zo-
maar; ze hebben een verleden, ze ontwikkelen zich-
zelf door vallen en opstaan en ze komen tot nieuwe 
inzichten. Precies deze kwaliteiten doet ze lijken op 
mensen als jij of ik en zorgt ervoor dat we met ze 
juichen, lachen of huilen. In geen andere kinderse-
rie heb ik zoveel hart en ziel gezien als in Avatar. De 
show zal waarschijnlijk voor altijd gekoesterd wor-
den door onze generatie. Maar mocht je hem nog 
niet gezien hebben: het is nooit te laat!
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Geheel in het thema van deze editie is de HInTredactie afgevaren naar de Fenikshof. Hier woont ons 
Algemeen bestuurslid Externe Betrekkingen van dit jaar: Kim Lempereur! Kim heeft niet een gewone 
studentenkamer maar een heel appartement voor zichzelf. Hierin woont ze samen met haar hoogbe-
jaarde hond Jessie. Verder heeft Kim een uitgebreide collectie aan platen waar ze regelmatig eentje 
van op haar platenspeler laat draaien, bij voorkeur The Beatles. Als laatste heeft Kim een super cool 
artefact. Namelijk een wereldbol die open kan en waar haar geheime voorraad aan exotische dranken 

in verstopt staat.

Foto door Kim Lempereur, tekst door Anne-Jet Bruls

In het hol van... Kim Lempereur


